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Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg 25 september 2019

Aanwezig:
Burgemeester R. Vlecken (voorzitter)
Wethouder F. van Ballegooij
Wethouder C. Claessens
Wethouder D. Hendrix
Gedeputeerde R. Housmans
Mevrouw L. Kobes (secretaris)
Afgemeld:
Wethouder V. Heijnen
Burgemeester R. van Loo
Namens de uitvoeringsorganisatie:
De heer H. Frins (controller)
Mevrouw D. Wijnands (besluitenlijst)

Onderwerp
Verdeling werkzaamheden en
onderlinge vervanging in het
Dagelijks Bestuur

Gevraagd besluit
1. De portefeuille Omgevingswet en Energie aan de heer
Housmans toebedelen en hem vervanger te laten zijn
van de heer Van Loo voor de portefeuille Juridische
Zaken;
2. Mevrouw Heijnen plaatsvervanger te laten zijn van de
heer Van Ballegooij voor de portefeuille personeel;
3. Het Algemeen Bestuur informeren over de
portefeuilleverdeling conform bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Akkoord.

Vaststellen besluitenlijsten
vergadering dagelijks bestuur
12 en 26 juni 2019
Lijst ingekomen stukken

Vaststellen besluitenlijsten vergadering dagelijks bestuur
12 en 26 juni 2019.

Akkoord.

Kennis nemen van:
- De inhoud van de brief namens de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 juli
2019, ingekomen 24 juli 2019, over een
verdeelonderzoek voor het gemeentefonds en dat de
gevraagde medewerking aan dit onderzoek is gegeven;
- De brief namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 5 september 2019, ingekomen 9
september 2019, waarin is geconstateerd dat de
begroting structureel in evenwicht is en geen nadere
analyse behoeft en kan worden volstaan met de
repressieve toezichtsvorm. Vanaf 2021 zal een
geprognosticeerde balans in de begroting worden
toegevoegd.

Akkoord.
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Onderwerp
Tussenbericht implementatie VTHapplicatie RUD Zuid-Limburg

Gevraagd besluit
Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de
implementatie van de VTH-applicatie.

Besluit
Akkoord, onder verbetering van het jaartal 2019 in
2020 in de gewijzigde planning.

Personeelshandboek RUD ZuidLimburg

1. Kennis nemen van het opgestelde concept
personeelshandboek van de RUD Zuid-Limburg dat in
werking treedt per 1 januari 2020 en dit handboek ter
kennisname voorleggen aan het GO en de OR;
2. Het voorgenomen besluit nemen tot intrekking van de
volgende regelingen van de RUD Zuid-Limburg:
a. Regeling aanstelling in algemene dienst;
b. Regeling betaald ouderschapsverlof;
c. Inconveniëntenregeling;
d. Eerste wijziging IKB-regeling;
e. Eerste wijzigingsregeling dienstreizen en
verblijfkosten;
f. Regeling ter uitvoering van artikel 6.4.4. CAR-UWO;
3. Het voorgenomen besluit nemen tot wijzigen van de
volgende regelingen van de RUD Zuid-Limburg:
a. Notitie bijzondere verlofvormen;
b. Verlofregeling;
c. Regeling personeelsbeoordeling en notitie
gesprekscyclus bij de regeling
personeelsbeoordeling;
d. Richtlijn attenties bij bijzondere
personeelsaangelegenheden;
e. Regeling vertrouwenspersoon;
f. Arbeidsduurverkorting (ADV) en verlofregels;
g. Vitaliteitsregeling.

Akkoord.
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Onderwerp

Gevraagd besluit
4. Het voorgenomen besluit nemen tot vaststellen van het
reglement Geschillencommissie;
5. De intrekking van de regelingen zoals opgesomd bij 2.,
de te wijzigen regelingen zoals genoemd onder 3. en de
nieuwe regelingen genoemd onder 4. voorleggen aan het
Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.

Besluit

Aanvulling functieboek RUD ZuidLimburg

1. De HR 21-normfunctie adviseur IV, HR-adviseur II,
toevoegen aan functieboek deel 1c;
2. Aan de normfunctie medewerker administratief &
secretarieel II, de functie administratief medewerker HR
toevoegen.

Akkoord.

Concept arbeidsovereenkomst
zittende medewerkers

Instemmen met de inhoud van de arbeidsovereenkomst voor
de zittende medewerkers van de RUD Zuid-Limburg.

Akkoord na wijziging (vervallen artikel 9).
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de mening
van Gedeputeerde Staten van Limburg dat de huidige
rechtspositie bij de RUD Zuid-Limburg – CAR-UWO
RUD Zuid-Limburg en de bestaande
rechtspositieregelingen – ook voor toekomstige
taakvolgers vanuit de Provincie geldt.

Beëindigen traject aansluiting bij de
gemeenschappelijke interne
arbeidsmarkt van de provincie
Limburg en de gemeenten Heerlen,
Maastricht en Sittard-Geleen

1. Het traject om te gaan aansluiten bij de
gemeenschappelijke interne arbeidsmarkt van de
provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht
en Sittard-Geleen, nu te beëindigen.
2. De colleges van de gemeenten Heerlen, Maastricht,
Sittard-Geleen en de provincie Limburg en de
ondernemingsraad van de RUD Zuid-Limburg informeren
over het nu beëindigen van het traject.

Akkoord, met dien verstande dat in de berichtgeving
naar betrokkenen wordt aangegeven dat het traject
vooralsnog wordt beëindigd.
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Onderwerp
Aanwijzing (plv.) klachtbehandelaars
RUD Zuid-Limburg 2019

Gevraagd besluit
1. Als klachtbehandelaars van de RUD Zuid-Limburg de
HR-functionarissen aanwijzen;
2. Als plaatsvervangend klachtbehandelaar de controller
aanwijzen.

Besluit
Akkoord.

Vergroten betrokkenheid Algemeen
Bestuur, raden, Provinciale Staten
en portefeuillehouders VTH
deelnemers

Instemmen met de geformuleerde acties in dit voorstel en de
voorstellen voorleggen aan het Algemeen Bestuur op
9 oktober 2019.

Akkoord.

aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019.

De secretaris,

De voorzitter,
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